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Informasjon nr.9 Koronavirus (covid 19) 
 

 Dato: 15.03.2020  

  

Infor masjon  om hvordan sko len  forholder  seg t i l  Koronavirus (covid  19)  

 
Håper alle er ved godt mot og at dere holder dere friske. 
 
Nedenfor noen presiseringer og forhåpentligvis noe nyttig informasjon. 
 
Fra Seksjon utdanning 
Rektorene i Trøndelag fylkeskommune har mottatt følgende melding fra Seksjon utdanning, 
gjengir den i sin helhet til alle ansatte ved Orkdal vgs.  
Meldingen er lagt tilgjengelig for alle elever og foresatte. 
_____ 
 
På formiddagen torsdag 12. mars stengte Trøndelag fylkeskommune alle sine videregående 
skoler for ordinær opplæring. Formålet med et slik alvorlig og omfattende tiltak var å hindre 
smittespredning blant elever og ansatte, men også for å skape ro og trygghet for elever, 
foresatte og ansatte i en situasjon som for mange var uoversiktlig. Senere samme dag valgte 
regjeringen å stenge alle barnehager og skoler i hele landet. Vedtaket gjelder til og med 26. 
mars 2020 med mulighet for forlengelse. 
At skolebygningene er stengt innebærer ikke at opplæringen opphører. Den vil bare foregå på 
en annen arena og i en annen form. Det betyr også at skolen vil registrere fravær om du ikke 
følger rammene for den opplæringen skolen gir. Om du blir syk (uavhengig av årsak), skal du 
melde fra til skolen på vanlig måte. 
Vi minner om de midlertidige endringene ut skoleåret når det gjelder dokumentasjon av 
fravær. Egenmelding er nå gyldig dokumentasjon ved sykefravær. Er du under 18 år skriver 
foresatte egenmelding. Er du over 18 år skriver du den selv. 
 
Fortsatt opplæring 
Selv om skolene er stengt har du som elev fortsatt rett til å få opplæring, og skolene har 
ansvar for å sørge for dette. Du som elev har plikt til å følge denne opplæringen. Skolene vil 
strekke seg så langt som mulig og legge til rette for at du skal kunne jobbe med skolearbeid 
hjemmefra. Vi tar nå i bruk digitale verktøy i undervisningen i et omfang ingen av oss var 
forberedte på. Dette gir både muligheter og utfordringer. Ved hjelp av digitale hjelpemidler og 
læringsplattformen Canvas kan du og skolen kommunisere sammen. Du som elev må forholde 
deg til informasjon fra skolen din. Skolene oppdaterer fortløpende sine hjemmesider med 
viktig fellesinformasjon for deg som elev. Om du ikke har fått hentet ut lærebøker eller annet 
skolemateriell kan du kontakte skolen, så vil de legge til rette for at du kan hente tingene dine. 
 
Eksamen og standpunktkarakter 
Hvis vi må avlyse vårens eksamen på grunn av koronaviruset, vil elevene likevel få vitnemål. 
Når det gjelder eksamen for privatister, jobber vi med dette og vil komme tilbake til dette så 
snart som mulig. 
Standpunktvurdering kommer vi tilbake til. 
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Russefeiring 
Slik situasjonen er nå fraråder vi dere som er russ i år å organisere russearrangementer med 
mange mennesker tilstede. 
Den viktige helsedugnaden vi alle må bidra til gjelder også for russen. De aller fleste vil som 
sagt tåle å bli syke, men de som er sårbare i utgangspunktet kan dø. Derfor ber vi russen om å 
ta hensyn ved å ikke legge til rette for massespredning av smitte ved å ha større 
arrangementer. 
_____ 
 
Elever, jobb og ekstravakter 
Rektor har i dag vært i kontakt med Beredskapsledelsen i Orkland kommune og informert om 
skolens holdning til at elever «blir kalt ut» på jobb når de egentlig skal ha undervisning. 
Orkland kommune viste stor forståelse og tar dette med videre inn i sitt beredskapsarbeid. 
Hvis det blir nødvendig å innkalle personer/elever for å utføre kritiske samfunnstjenester som 
sorterer under Orkland kommune, så vil aktuell sektorsjef eller enhetsleder - så godt som råd 
er – ta kontakt med rektor. Rektor vil da sende ut informasjon til kontaktlærerne, samt 
koordinere navnelister internt og eksternt ift fravær mv. 
 
Elever og lærere – utenlandsopphold ifbm Erasmus+ 
Alle elever og lærere fra Orkdal vgs som har vært på utenlandsopphold gjennom Erasmus+, 
landet i dag søndag 15/3 på Værnes.  
De henter ut PC`er og andre læremidler fra skolen i morgen (kl.11:00-12:00), har deretter 
hjemmekarantene, og starter «normalt» skolearbeid fom tirsdag 17/3. 
Hvis det er andre ansatte som har behov for å hente ut saker og ting fra skolen, så er det bare 
å møte opp i tidsperiode som Erasmus+ elevene og -lærerne. 
 
Læringsressurser fra biblioteket 
Biblioteket ved Orkdal vgs har utarbeidet en foreløpig oversikt over noen aktuelle 
læringsressurser, disse er gjengitt nedenfor.  
Det jobbes med å få laget en komplett oversikt/arkiv over læringsressurser, kommer tilbake 
med mer info om dette senere. 
 
Foreløpig oversikt med kommentarer; 
Brettboka - https://brettboka.no/  er gjort tilgjengelig for alle med koden «Corona20» 
 

Avsentralen - Gjennom Norwacoavtalen har alle lærerne ved Orkdal vgs tilgang til 
https://www.avsentralen.no/  Der kan hver enkelt lærer be om «en bruker» for å laste ned 
undervisningsfilmer 
 

Fimrommmet - https://filmrommet.no/  kommer med informasjon om hvordan de gjør ting 
tilgjengelig i morgen mandag kl.12:00 
https://filmrommet.no/content/news/article.aspx?id=1979 
 

Pressreader - https://www.pressreader.com/catalog/country/norway  Aviser og tidsskrifter 
fra hele verden  
 

Atekst - https://web.retriever-info.com/services/archive.html tilgang til norske aviser -tilbake 
til krigen (delvis) – fint verktøy for avansert informasjonssøking 
 

Nasjonalbiblioteket - https://www.nb.no/   regner med at mange kjenner til denne 
 

Filmbib - https://filmbib.no/  450 dokumentar- og kortfilmer – alle med nasjonalt 
bibliotekkort kan logge seg inn her 
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